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Assunto:
RES: RES: Diligência - Atestado de capacidade
técnica

De CMPA - Setor de Contratos <contratos@camarapoa.rs.gov.br>
Para: licitacoes@gramadotur.net.br <licitacoes@gramadotur.net.br>

Cc:
juridico@gramadotur.net.br <juridico@gramadotur.net.br>,
Vanessa Bubolz <vanessa.bubolz@gramadotur.net.br>, Paula
Fernanda Schuck <paula.schuck@gramadotur.net.br>

Data 19/04/2022 15:07

Prezados, informo que está tramitando o processo para resposta do fiscal do contrato.
Preliminarmente, podemos informar o seguinte:
A CMPA tem 600 funcionários nos seus quadros.
O plenário Otávio Rocha tem capacidade para 300 pessoas, e pode ficar lotado em votações de grande apelo junto ao
público.
Ainda, os 36 gabinetes de vereadores recebem público externo diariamente.
Há também salas de reuniões onde ocorrem audiências públicas e que podem ser cedidas para eventos externos.
Dessa forma, entendemos ser possível que a CMPA tenha recebido mais de 1000 pessoas em um único dia, durante a
vigência do contrato.
Atenciosamente,
 
Thiago Requiel
Setor de Contratos
Câmara Municipal de Porto Alegre
5132204119
 
 
 
De: licitacoes@gramadotur.net.br [mailto:licitacoes@gramadotur.net.br]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de abril de 2022 11:13 
Para: CMPA - Setor de Contratos <contratos@camarapoa.rs.gov.br> 
Cc: CMPA - Pregão Online <pregao@camarapoa.rs.gov.br>; juridico@gramadotur.net.br; Vanessa Bubolz
<vanessa.bubolz@gramadotur.net.br>; Paula Fernanda Schuck <paula.schuck@gramadotur.net.br> 
Assunto: Re: RES: Diligência - Atestado de capacidade técnica
 

Bom dia,

 

Gostaria de solicitar urgência no atendimento desta demanda, dentro do possível, pois a reabertura da
sessão pública está agendada para hoje às 15:30.

Desde já agradeço.

 

Atenciosamente,

Alberto Júnior

Em 18/04/2022 09:35, CMPA - Pregão Online escreveu:

Prezados, bom dia.
Segue diligência referente a atestado emi�do pela CMPA para obtenção de informações junto ao fiscal execu�vo e
repasse à GRAMADOTUR.
Atenciosamente,
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Rodrigo Almeida Soares
Chefe da Seção de Licitações
Câmara Municipal de Porto Alegre-RS
Av. Loureiro da Silva, 255 - sala 129
Fone: 51-3220-4314
e-mail (1): licita@camarapoa.rs.gov.br
e-mail (2): rsoares@camarapoa.rs.gov.br
 
De: licitacoes@gramadotur.net.br [mailto:licitacoes@gramadotur.net.br]  
Enviada em: quinta-feira, 14 de abril de 2022 15:19 
Para: CMPA - Pregão Online <pregao@camarapoa.rs.gov.br>; CMPA - Seção de Protocolo e Arquivo
<protocolo@camarapoa.rs.gov.br> 
Cc: Jurídico <juridico@gramadotur.net.br>; Vanessa Bubolz <vanessa.bubolz@gramadotur.net.br>; Paula Fernanda
Schuck <paula.schuck@gramadotur.net.br> 
Assunto: Diligência - Atestado de capacidade técnica
 

Boa tarde,

 

Gostaria de solicitar informações adicionais referente ao atestado de capacidade técnica emitido pela
Câmara Municipal de Porto Alegre, apresentado pela empresa FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA no
pregão eletrônico 031/2022 promovido pela Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur, relativo
ao contrato n. 822/2021, que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação,
desinfecção e jardinagem nas dependências internas e externas do Palácio Aloísio Filho e do Centro de
Convivência da Câmara Municipal de Porto Alegre (documento anexo):

* Qual o maior público presente nas instalações referidas no atestado de capacidade técnica durante o
período de vigência do contrato?

 

Atenciosamente,

Alberto Júnior
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